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CHÚA NHẬT I MÙA CHAY  • NGÀY 18 THÁNG 02 NĂM 2018

BAN THƯỜNG VỤ

Chủ Tich:                    A. Nguyễn Năng Chí     714-572-1502
Phó CT Nội Vụ:            A. Lâm Tùng Sơn         714-204-7941
Phó CT Ngoại Vu:        A. Dương Hưng Tony  714-983-2521 
Tổng Thư Ký               C. Phan Bích Huyền      714-572-1502
Tổng Thủ Quỹ              C. Trần Thị Thanh         714-776-0075
PT Phó CT Nội Vụ:      A. Nguyễn Công Huy    714-548-1653
PT Phó CT Ngoại Vụ    A. Đổ Minh Tuấn           714-254-0423  
PT Tổng Thư Ký          A. Lê Thanh Quang       714-614-3207
PT Tổng Thủ Quỹ:         C. Lê Thị Thái              714-598-6259

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ
GIẢI TỘI

Thứ Ba  5:30 PM – 6:30 PM         (Tiếng Việt & Tiếng Anh)
Thứ Bảy 3:30 PM – 4:30 PM         (Tiếng Việt & Tiếng Anh)

RỬA TỘI TRẺ EM 

Lớp hướng dẫn: Chúa Nhật thứ nhất tháng 2,6,8,10,12 
& lễ Phục Sinh lúc 3:30PM tại phòng D 

(cha mẹ có con em rửa tội và người đỡ đầu bắt buộc 
phải tham dự lớp này)

Nghi thức Rửa Tội: Chúa Nhật thứ hai những tháng 
nói trên vào lúc 3:30PM trong Nhà Thờ. 
(Ghi chú: xin ghi danh trước một tháng)
Liên lạc Anh Toản & Chị Anna 714-280-6554 

MỤC VỤ CHUYÊN BIỆT

Giáo Lý Giới Trẻ & Giáo Lý Tân Tòng: 
Sr. Nguyễn Hồng Rosemary, LHC.   714-956-3110 x 120
Trao Mình Thánh Chúa:   Xin liên lạc ban Thường Vụ  
  
Cộng Đoàn 
Thăm Viếng: Legiô Mariae Chị Thanh                                               
                                                                714-776-0075 
Tang Lễ: Chị Nguyễn Thị Hiền                  714-414-3918
Việt Ngữ: cô Bùi Thị Nhơn                        714-249-0502 
Giúp Lễ: Paul Lâm                                    714-579-5857 
Phụ Huynh Học Sinh: 
Chị Anne Marie Nguyên                             714-260-3081 

Thiếu Nhi Thánh Thể: 
 Trưởng  Christina Vũ                              714-478-9983
Ca Đoàn Hương Việt:  
 Anh Nguyễn Ngọc Diệp                          714-951-9182

CN I Mùa Chay / B
Bài đọc1: ( Xh 9:18-15). Bài đọc 2 : ( 1 Pr 3:18-

22). Tin Mừng : ( Mc 1:12-15)

MÂU THUẪN NỘI TÂM
      “ Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng 
sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm.”( Rm 7:19)  
Đó là kinh nghiệm mà thánh Phaolô đã trao đổi 
với tín hữu Rôma.  Thiện- ác và tốt- xấu  là những 
mâu thuẫn và nghịch lý của đời sống nội tâm của 
con người.  Đó là cuộc chiến đấu nội tâm giữa 
ý muốn của Thiên Chúa và ý muốn của Satan.  

   Phát sinh từ Thiên Chúa và quy hướng về Ngài, 
con người chỉ đạt được cuộc sống nhân bản đầy 
đủ khi tự do liên kết với Thiên Chúa. Tự do đích 
thực là dấu chỉ rõ ràng nhất con người là hình ảnh 
của Thiên Chúa. Tự do là khả năng bắt nguồn 
từ lý trí và ý chí để hành động hay không hành 
động. Con người phải vâng theo luân lý thúc đẩy 
làm lành lánh dữ. Đó là tiếng nói của lương tâm. 

   Nhưng ngay từ đầu lịch sử, con người bị thần 
Dữ cám dỗ nên đã lạm dụng tự do của mình mà 
sa chước cám dỗ và làm điều ác. Dù vẫn còn ước 
muốn điều thiện, nhưng bản tính của con người 
đã bị thương tổn vì nguyên tội, nên con người 
nghiêng chiều về sự dữ và có thể sai lầm: “ Trong 
chính con người đã có sự chia rẽ. Vì thế, tất cả cuộc 
sống con người, cá nhân hay tập thể, đều biểu hiện 
như một cuộc chiến bi thảm giữa tốt và xấu, giữa 
ánh sáng và tối tăm.” ( Gaudium et spes 13,2).
  

   Một buổi chiều, cha bề trên của một tu viện kia 
hỏi một tu sĩ: “ Hôm nay con đã làm gì?” Tu sĩ trả 
lời: “ Cũng như những ngày khác, con rất bận bịu 
mà nguyên sức con không thể làm nỗi, nếu không 

CUNG CHÚC TÂN XUÂN
CHÂN THÀNH TRI ÂN  

 Cha Quản Nhiệm và Ban Thường Vụ 
Cộng Đoàn xin chân thành tri ân đến các 

ban ngành đoàn thể, hội đoàn, cùng toàn thể 
cộng đoàn dân Chúa, trong năm qua đã đóng góp 

công của trong tất cả các sinh hoạt của 
cộng đoàn và Giáo Xứ.

 Nhân dịp Xuân Mậu Tuất, Kính Chúc quý vị và 
gia quyến tràn đầy hồng ân, bình an của Thiên Chúa 
và một năm mới vạn sự như ý.
        Xuân Mậu Tuất 2018

BAN THƯỜNG VỤ CHÚC XUÂN
 Nhân dịp năm Mậu Tuất, Ban Thường Vụ chúng con 
xin kính chúc Cha Quản Nhiệm, Thầy Phó Tế, 
Sơ Thu Hồng, quý Hội đoàn, Ban nghành, Phong trào 
và toàn thể cộng đoàn dân Chúa năm mới luôn được 
tràn đầy Hồng Ân và Bình An của Thiên Chúa.

   Nguyện xin Chúa Xuân ban xuống cho 
Cha Quản Nhiệm, cùng toàn thể Cộng đoàn Dân Chúa 
& Gia Quyến Tân Xuân An Khang, Thịnh Vượng, 
luôn luôn an vui trong tình hiệp nhất của 

Cộng Đoàn chúng ta.
Kính chúc! Kính chúc!
Đại Diện BTV Cộng Đoàn ĐMMT, Anaheim
Chủ tịch Nguyễn Năng Chí
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ĐÓNG GÓP QUỸ SINH HOẠT  
CỘNG ĐOÀN 2017-2018

TUẦN THỨ 10: 2/03/2018
Ô/B Nguyễn Khắc Trung                             $200
A/C Trần Thế Kham                                    $100
Ô/B Nguyễn Ngọc Hiển                              $100
A/C Nguyễn Ngọc Nhơn Michael               $100
Ô/B Nguyễn Hữu Phước                           $100
Bà Nguyễn Thị Tinh                                     $50
Tổng cộng thu tuần 10:                              $650

TUẦN THỨ 11: 2/10/2018
Hội Đền Tạ TT Chúa & Đức Mẹ Anaheim  $100
Ô/B Nguyễn M. Kim                                    $100
A/C Vu T Nguyên                                        $100
Tổng cộng thu tuần 11:                               $300

TUẦN THỨ 12:  2/17/2018:
Ô/B Nguyễn Văn Biệt   $100
Ô/B Hùynh Hòang  $100
Ông Đặng Đức Duy   $50  
Tổng cộng thu tuần 12 : $250.00

Tổng cộng 12 đợt:                                  $12,375

TIỀN ĐÓNG GÓP GIÁO XỨ
Trong Thánh Lễ Chúa Nhật tuần trước

  $24,341.57 và 28 phong bì đã đóng 
góp qua hệ thống điện tử  

 Xin chân thành cám ơn quý cụ, quý ông bà  
và anh chị em.    

          LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ  
         TUẦN TỚI

Thứ Ba 20-02-2018    Kinh nguyện     6:30PM
                                        Thánh Lễ           7:00PM

Thứ Bảy 24-2-2018        Thánh Lễ   6:30PM

Dâng Của Lễ
Thứ Bảy 24/2/2018 Đoàn TNTT

Thứ Bảy 03/3/2018 Hội Các Bà Mẹ CG

có sự giúp đỡ của Chúa. Thưa cha, ngày nào con 
cũng phải coi hai con chim ưng, giữ hai con nai, 
dạy hai con hiều hâu, thắng một con cá sấu, trị 
một con gấu và chăm sóc một bệnh nhân.” Cha 
bề trên cười hỏi lại: “ Những việc như thế làm gì 
có trong tu viện này?” Tu sĩ giải thích: “ Thưa cha 
bề trên, thật đúng như thế. Hai con chim ưng là 
hai con mắt của con; con phải giữ cho chúng luôn 
trong sáng, không để chúng thu giữ những hình 
ảnh xấu xa. Hai con nai là hai chân của con; con 
phải luôn trông coi từng bước đi để chúng bước 
đi trên nẻo chính đường ngay. Hai con diều hâu 
là hai bàn tay của con; con phải luôn bắt chúng 
làm những việc tốt. Con cá sấu là cái lưỡi của 
con; con phải kìm hãm hằng ngày để nó khỏi 
thốt ra những lời thâm độc và thô bỉ. Con gấu là 
trái tim của con; con phải trừng trị nó để khỏi ích 
kỷ và phô trương. Còn bệnh nhân chính là thân 
xác con; con phải canh phòng ráo riết để nhục 
dục không xâm nhập và luôn sống lành mạnh.”

   Khởi đầu cuộc rao giảng Tin Mừng, Đức 
Giêsu được Thánh Thần thúc đẩy đi vào hoang 
địa. Ở đó Ngài bị cám dỗ. Ma quỷ không thể 
cám dỗ Ngài qua thiên tính, nhưng cám dỗ 
Ngài qua nhân tính. Ngài đã chiến thắng. Điều 
đó cho chúng ta xác định rằng con người không 
ai thoát khỏi sự yếu hèn của mình, không ai 
tránh khỏi sự cám dỗ của sự dữ. Càng sống 
theo lương tâm thánh thiện, theo ý muốn của 
Thiên Chúa thì lại càng bị cám dỗ nhiều hơn.

   Khi kêu gọi chúng ta sám hối, Đức Giêsu 
đã biết thân phận của con người là yêu đuối 
hay sa ngã, đồng thời giúp chúng ta ý thức về 
tình trạng yếu kém, tội lỗi mình để biến đổi con 
người cũ thành con người mới là tin vào Tin 
Mừng. Trong Kinh Lạy Cha, Đức Giêsu đã dạy 
chúng ta cầu xin: “ Xin chớ để chúng con sa 
chước càm dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi 
sự dữ.” Phương thế để chiến thắng cám dỗ là 
ăn chay và cầu nguyện. Sám hối vừa là hòa giải 
với Thiên Chúa vừa hòa giải với anh em, vừa 
trở về với Thiên Chúa vừa trở về với anh em.
 

   Mùa chay là dịp cho chúng ta nhìn lại chính 
bản chất của mình để từ đó chọn cho mình một 
lối đi thích hợp với ý của Thiên Chúa, là dịp đi vào 

MÂU THUẪN NỘI TÂM
Tiếp Theo

LM Trịnh Ngọc Danh

hoang địa giữa cuộc sống bon chen, là không để 
cho những nhu cầu, khát vọng của cuộc sống lôi 
cuốn, là  đi vào cuộc sống nội tâm của mình để ở 
đó chúng ta gặp gỡ và tâm tình với Thiên Chúa tình 
yêu trong tinh thần sám hối và tin vào Tin Mừng. 

CHÚNG TA LÀ MỘT
QUĨ MỤC VỤ 2018
GIÁO PHẬN ORANGE

 NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA QUÍ VỊ 
CHO QUỸ MỤC VỤ 2018 LÀ MỘT  
MINH CHỨNG HÙNG HỒN CHO 
CỘNG ĐỒNG CHÚNG TA RẰNG - 

CHÚNG TA LÀ MỘT 
MỘT ĐỨC TIN - MỘT TÌNH YÊU - 
MỘT TINH THẦN PHỤC VỤ...  MỘT 
THÂN THỄ TRONG CHÚA KITÔ

MỌI ĐÓNG GÓP ĐỀU ĐƯƠC 
MIỄN TRỪ THUẾ

ĐỔI PHIẾU ĐI CHỢ
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo đổi phiếu mua thực 
phẩm tại các chợ Á Đông, Sài Gòn và Đà Lạt để 
gây quỹ cho cộng đoàn và cho hội CBMCG. Xin 
vui lòng liên lạc:  
Chị Chín......................................  (714) 745-8821 
Chị Thắm ..................................... (714) 632-5786 
Chị Quỳ........................................ (714) 530-1623
Chị Thục ...................................... (714) 932-9688
Chị Hồng...................................... (714) 926-3400

CHÂN THÀNH CÁM ƠN  
 Cha Quản Nhiệm cùng Ban Thường 
Vụ Cộng Đoàn chân thành cám ơn đến 
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Anaheim, các 
ban ngành đoàn thể, ca đoàn Hương 
Việt, cùng toàn thể Cộng Đoàn Dân Chúa 
đã hy sinh bỏ thời giờ, công sức lo cho 
Thánh Lễ, buổi tiệc và văn nghệ mừng 
Xuân Mậu Tuất 2018 năm nay.  
 Cũng không quên Cám Ơn toàn thể 
quí vị và gia quyến đã tham dự Thánh Lễ 
và dự tiệc tất niên.

TIN GIÁO HỘI
 

 ĐỨC THÁNH CHA GỬI LỜI 
CHÚC TẾT ĐẾN CÁC GIA ĐÌNH

   VATICAN - Trong buổi đọc kinh Truyền 
Tin tại Quảng trường Thánh Phêrô trưa 
Chúa Nhật 11.02.2018, Đức Thánh Cha 
Phanxico đã gửi lời Chúc Tết đến các gia 
đình thuộc thuộc miền Viễn Đông và tại 
nhiều nơi trên thế giới đang chuẩn bị đón 
Tết Nguyên Đán. Đức Thánh Cha nói:

ANH CHỊ EM THÂN MẾN!

   Ngày 15 tháng hai sắp tới, tại vùng 
Viễn Đông và nhiều nơi trên thế giới, 
hàng triệu triệu người sẽ ăn mừng Tết 
Nguyên Đán. Tôi xin gửi lời chào trân 
trọng tới tất cả các gia đình. Tôi cầu 
chúc mọi người luôn sống đoàn kết, giàu 
tình huynh đệ và đầy những ước mơ tốt 
đẹp, để góp phần xây dựng một xã hội 
mà trong đó tất cả mọi người được đón 
nhận, được bảo vệ, được thăng tiến và 
được hội nhập. Tôi xin gửi tới mọi người 
lời cầu nguyện cho hòa bình, vì hòa 
bình là món quà, là kho tàng quý giá cần 
luôn được theo đuổi với lòng từ bi, khôn 
ngoan và can đảm. Tôi đồng hành với 
quý vị và cầu chúc phúc lành cho quý vị.

LỜI HAY Ý ĐẸP
 Tội lỗi là một sự dữ đáng kinh sợ, nhưng với 
người biết sám hối thì rất dễ chữa lành.
(Thánh Cyril Jerusalem)
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